
LAMMC siūlymai studentų baigiamųjų darbų ir vasaros mokslinių praktikų temoms 

Eil. 

Nr. 

Vadovo vardas, pavardė, 

kontaktai 

Baigiamojo darbo temos 

pavadinimas 

Vasaros mokslinės praktikos 

temos pavadinimas 

1.  Lina Šarūnaitė 

tel. 8 615 51431, el. p. 

lina.sarunaite@lammc.lt 

 

 

Pupinių augalų inokuliacijos 

efektyvumo ir poveikio 

produktyvumui tyrimai 

ekologinėje augalininkystės 

sistemoje 

 

2.  Monika Toleikienė 

tel. 8 610 65567, el. p. 

monika.toleikiene@lammc.lt 

 Piktžolių kontrolės 

veiksmingumas ir poveikis 

ekologiškai auginamų 

netradicinių pupinių augalų 

pasėliams 

3.  Lina Šarūnaitė 

tel. 8 615 51431, el. p. 

lina.sarunaite@lammc.lt 

 

 

 Sėjos laiko ir sėklos normos 

poveikis lęšių ir avinžirnių 

vystymuisi ir produktyvumui 

Lietuvos agroekoklimatinėmis 

sąlygomis 

4.  Monika Toleikienė 

tel. 8 610 65567, el. p. 

monika.toleikiene@lammc.lt 

 Dirvožemio biologinės įvairovės 

vertinimas tiriant makrofaunos 

aktyvumą ekologinėje 

agroekosistemoje 

5.  Virmantas Povilaitis 

Tel. 8 685 57230, el. p. 

virmantas.povilaitis@lammc.lt 

Miglinių augalų produktyvumo 

formavimasi skirtingose 

agroekosistemose 

Skirtingose agroekosistemose 

auginamų augalų produktyvumo 

elementų formavimasis  

6.  Karolina Barčauskaitė 

el. p. 

karolina.barcauskaite@lammc.lt 

Veikliųjų medžiagų kitimas 

kanapėse laikymo metu 
 

7.  Karolina Barčauskaitė 

el. p. 

karolina.barcauskaite@lammc.lt 

Skirtingo tręšimo įtaka 

fenolinių junginių kiekiui 

prieskoninėse žolelėse 

 

8.  Karolina Barčauskaitė 

el. p. 

karolina.barcauskaite@lammc.lt 

Temperatūros ir drėgmės įtaka 

glifosato skilimui dirvožemyje 
 

9.  Karolina Barčauskaitė 

el. p. 

karolina.barcauskaite@lammc.lt 

Komposto substratų 

fitotoksiškumo tyrimai 
 

10.  Kristina Bunevičienė 

el. p. 

kristina.buneviciene@lammc.lt 

Biokuro pelenų ir komposto 

mišinių įtaka dirvožemiui ir 

augalams (lauko eksp.) 

 

11.  Kristina Bunevičienė 

el. p. 

kristina.buneviciene@lammc.lt 

Granuliuotų biokuro pelenų bei 

biokuro pelenų ir komposto 

mišinių įtaka dievožemio 

gerinimui (vegetacinis eksp.) 

 

12.  Vita Tilvikienė 

tel. 8 620 84643, el. p. 

vita.tilvikiene@lammc.lt 

Skirtingų CO2 koncentracijų 

ore įtaka augalų vystymuisi 

pirmuose augimo tarpsniuose 

Skirtingų CO2 koncentracijų ore 

įtaka augalų vystymuisi 

pirmuose augimo tarpsniuose 

13.  Vita Tilvikienė 

tel. 8 620 84643, el. p. 

vita.tilvikiene@lammc.lt 

Skirtingų auginimo technologjų 

įtaka ne maisto paskirties 

augalų vystymuisi ir 

produktyvumui 

Skirtingų auginimo technologjų 

įtaka ne maisto paskirties augalų 

vystymuisi ir produktyvumui 

14.  Vita Tilvikienė 

tel. 8 620 84643, el. p. 

vita.tilvikiene@lammc.lt 

Sunkiųjų metalų koncentracijos 

kaita dirvožemyje ir  augaluose 

agrosistemose naudojant 

Sunkiųjų metalų koncentracijos 

kaita dirvožemyje ir  augaluose 

agrosistemose naudojant 



netradicines organines trąšas netradicines organines trąšas 

15.  Mykola Kochiieru 

tel. 8 603 61682, el. p. 

mykola.kochiieru@lammc.lt 

Determination soil CO2 efflux 

in arable farming by a portable 

analyzer LI-COR 8100A 

Determination soil CO2 efflux in 

arable farming by a portable 

analyzer LI-COR 8100A 

16.  Dalia Feizienė 

tel. 6 688 94014, el. p. 

dalia.feiziene@lammc.lt 

Šiaudų naudojimo būdų įtaka 

dirvožemio ŠESD emisijoms 

Šiaudų naudojimo būdų įtaka 

dirvožemio gyvybiniams 

procesams 

17.  Dalia Feizienė 

tel. 6 688 94014, el. p. 

dalia.feiziene@lammc.lt 

Tausojamųjų technologijų 

taikymas ŠESD emisijų 

švelninimui 

Biologinių preparatų naudojimas 

dirvožemio kokybinių parametrų 

gerinimui 

18.  Andrii Gorash 

tel. 8 671 45613, el. p. 

andrii.gorash@lammc.lt 

Vasarinių kviečių veislių ir 

selekcinių linijų atsparumas 

lapų ligoms 

Vasarinių kviečių veislių 

atsparumas lapų ligoms 

19.  Žilvinas Liatukas 

tel. 8 615 37683, el. p. 

zilvinas.liatukas@lammc.lt 

Amilopektininių žieminių 

kviečių selekcinių linijų tyrimai 

Žieminių kviečių atsparumas 

varpų ligoms 

20.  Žilvinas Liatukas 

tel. 8 615 37683, el. p. 

zilvinas.liatukas@lammc.lt 

Žieminių kviečių genotipų 

grūdų  derlingumo ir kokybės 

parametrų priklausomybė 

Žieminių kviečių atsparumas 

lapų ligoms 

21.  Jurgita Cesevičienė 

tel. 8 614 08345, el. p. 

jurgita.ceseviciene@lammc.lt 

 Krakmolo fizikocheminių 

savybių tyrimai ir 

priklausomumo ryšių paieška 

22.  Kristina Jaškūnė 

tel. 8 614 72766, el. p. 

kristina.jaskune@lammc.lt 

GMO rizikos poveikio aplinkai 

monitoringas ir analizė 

Natūralioje aplinkoje galimai 

pasklidusių GM rapsų paieška ir 

nustatymas  

23.  Kristina Jaškūnė 

tel. 8 614 72766, el. p. 

kristina.jaskune@lammc.lt 

Tarpgentinių hibridų – 

eraičinsvidrių - kūrimas 

Eraičinsvidrių kūrimas taikant 

biotechnologinius metodus 

24.  Rita Asakavičiūtė 

tel. 8 5 2645439, el. p. 

rita.asakaviciute@lammc.lt 

Naujų antocianinių valgomųjų 

bulvių veislių kūrimas  

Chlorofilo kiekių pokyčiai  

skirtinguose valgomosios bulvės 

genotipuose 

25.  Eugenija Bakšienė 

tel. 8 5 2645439, el. p. 

eugenija.baksiene@lammc.lt 

Nuotekų dumblo komposto 

panaudojimas energinių augalų 

tręšimui 

Įvairių energinių augalų 

bipometriniai tyrimai, tręšimui 

naudojant nuotekų dumblo 

kompostą 

26.  Audrius Kačergius 

tel. 8 5 2645439, el. p. 

audrius.kacergius@lammc.lt 

Dirvožemio mikroorganizmų 

bendrijų tyrimai skirtingos 

žemėnaudos bei tręšimo mažo 

našumo agroekosistemose 

Dirvožemio bakterijų bei 

mikromicetų populiacijų 

kiekybinė analizė 

27.  Zita Maknickienė 

tel. 8 5 2645439, el. p. 

zita.maknickiene@lammc.lt 

Abiotinių ir biotinių veiksnių   

įtaka siauralapių maistinių, 

siauralapių pašarinių ir 

siauralapių sideracinių lubinų 

biologinio azoto fiksacijai. 

Gumbelinių bakterijų kiekybinė 

ir kokybinė analizė siauralapių 

maistinių, pašarinių ir 

sideracinių lubinų pasėliuose 

vegetacijos metu 

28.  Danuta Romanovskaja 

tel. 8 5 2645439, el. p. 

danuta.romanovskaja@lammc.lt 

Grikių (Fagopyrum esculentum 

Moench) skirtingų veislių 

morfostruktūros įtaka grūdų ir 

biomasės derliaus formavimosi 

procese 

Grikių (Fagopyrum esculentum 

Moench) auginimas 

selekciniuose bandymuose ir 

grikių augalų tyrimų metodų 

lauko bei kameralinėmis 

sąlygomis taikymas 

29.  Liudmila Tripolskaja 

tel. 8 5 2645439, el. p. 

liudmila.tripolskaja@lammc.lt 

- Skirtingų žemėnaudų potencialo 

smėlžemiuose įvertinimas 

tvaraus ūkininkavimo kontekste. 

 



30.  Danutė Karčauskienė 

tel. 8 615 37681, el. p. 

danute.karcauskiene@lammc.lt 

Priešerozinių agropriemonių 

taikymas fosforo junginių 

patekimo į paviršinius vandenis 

mažinimui 

Fosforo junginių pasiskirstymas 

eroduotų dirvožemių struktūrinių 

agregatų frakcijose 

31.  Regina Skuodienė 

tel. 8 616 03874, el. p. 

regina.skuodiene@lammc.lt 

 Rudeninio žemės dirbimo įtaka 

pasėlių piktžolėtumui 

32.  Regina Repšienė 

tel. 8 615 67291, el. p. 

regina.skuodiene@lammc.lt 

 Įvairių kalkinių medžiagų 

naudojimas sėjomainoje rūgštaus 

dirvožemio neutralizavimui 

33.  Dalia Ambrazaitienė 

tel. 8 611 40566, el. p. 

dalia.ambrazaitiene@lammc.lt 

 Žaliosios trąšos mineralizacijos 

laiko įvertinimas skirtingose 

agroekosistemose 

34.  Gintaras Šiaudinis  

tel. 8 687 14700, el. p. 

gintaras.siaudinis@lammc.lt 

 Daugiamečių nemaistinės 

paskirties augalų energetinis – 

technologinis įvertinimas 

35.  Vidmantas Stanys 

tel. 8 37 555253, el. p. 

v.stanys@lsdi.lt 

Sąlygų tinkamų skirtingų 

genotipų erškėtinių 

šeimos  izoliuotų augalų 

riosaugojimui  nustatymas, 

eksplantų gyvybingumo 

įvertinimas 

Sąlygų tinkamų skirtingų 

genotipų erškėtinių 

šeimos  izoliuotų augalų 

riosaugojimui  nustatymas, 

eksplantų gyvybingumo 

įvertinimas 

36.  Vidmantas Stanys 

tel. 8 37 555253, el. p. 

v.stanys@lsdi.lt 

Sąlygų sumedėjusių sodo 

augalų genetinių  resursų 

kriosaugojimui 

nustatymas, eksplantų 

gyvybingumo įvertinimas 

Sąlygų sumedėjusių sodo augalų 

genetinių  resursų 

kriosaugojimui 

nustatymas, eksplantų 

gyvybingumo įvertinimas 

37.  Vidmantas Stanys 

tel. 8 37 555253,  

el. p. v.stanys@lsdi.lt 

Vegetatyvinio dauginimo ir 

ilgalaikio saugojimo in vitro 

poveikio sodo augalų 

genetiniam ir epigenetiniam 

stabilumui tyrimas 

Vegetatyvinio dauginimo ir 

ilgalaikio saugojimo in vitro 

poveikio sodo augalų genetiniam 

ir epigenetiniam stabilumui 

tyrimas 

38.  Vidmantas Stanys 

tel. 8 37 555253,  

el. p. v.stanys@lsdi.lt 

Sodo augalų užsigrūdinimo ir 

atsparumo šalčiui stabilumo 

skirtingomis aplinkos 

sąlygomis tyrimas 

molekuliniais metodais. 

Sodo augalų užsigrūdinimo ir 

atsparumo šalčiui stabilumo 

skirtingomis aplinkos sąlygomis 

tyrimasmolekuliniais metodais. 

39.  Vidmantas Stanys 

tel. 8 37 555253,  

el. p. v.stanys@lsdi.lt 

Braškių ir žemuogių (Fragaria 

sp.) veislių ir hibridų 

produktyvumo ir adaptyvumo 

tyrimai selekciniame augyne 

 

40.  Vidmantas Stanys 

tel. 8 37 555253,  

el. p. v.stanys@lsdi.lt 

Serbentų (Ribes sp.) veislių ir 

hibridų produktyvumo ir 

adaptyvumo tyrimai 

selekciniame augyne 

 

41.  Vidmantas Stanys 

tel. 8 37 555253,  

el. p. v.stanys@lsdi.lt 

Antocianinų kiekis ir sudėtis 

paprastosios žemuogės 

(Fragaria vesca L.) uogose 

esant skirtingam šviesos 

intensyvumui ir spektrinei 

sudėčiai. 

 

42.  Vidmantas Stanys 

tel. 8 37 555253,  

el. p. v.stanys@lsdi.lt 

Sodo ir daržo augalų skirtingų 

eksplantų paruošimas 

kriosaugojimui. 

 



43.  Alma Valiuškaitė 

tel.  837 555217,  

el. p. a.valiuskaite@lsdi.lt 

Obuolinio vaisėdžio 

bioekologijos tyrimai verslinių 

obelų sodų agrocenozėse 

Obuolinio vaisėdžio 

bioekologijos tyrimai verslinių 

obelų sodų agrocenozėse 

44.  Alma Valiuškaitė 

tel.  837 555217,  

el. p. a.valiuskaite@lsdi.lt 

Remontantinių aviečių 

fitosanitarinės būklės tyrimai 

Remontantinių aviečių 

fitosanitarinės būklės tyrimai 

45.  Alma Valiuškaitė 

tel.  837 555217,  

el. p. a.valiuskaite@lsdi.lt 

Braškių atsėliavimo ligų 

kontrolė biologinėmis 

priemonėmis 

Braškių atsėliavimo ligų kontrolė 

biologinėmis priemonėmis 

46.  Alma  Valiuškaitė 

tel.  837 555217,  

el. p. a.valiuskaite@lsdi.lt 

 

Aromatinių ir vaistinių augalų 

eterinių aliejų fungicidinis 

aktyvumas daržo augalų 

patogeniniams grybams 

 

47.  Darius Kviklys 

tel. 8 37 555304,  

el. p. d.kviklys@lsdi.lt 

Technologinių priemonių 

intensyviuose soduose 

fiziologinis pagrindimas ir 

valdymas 

Technologinių priemonių 

intensyviuose soduose 

fiziologinis pagrindimas ir 

valdymas 

48.  Darius Kviklys 

tel. 8 37 555304,  

el. p. d.kviklys@lsdi.lt 

Sodo produkcijos kokybės ir 

mitybinės vertės užtikrinimas 

technologinėmis priemonėmis 

 

49.  Giedrė Samuolienė 

tel. 8 37 555476,  

el. p. g.samuoliene@lammc.lt 

Biocheminės sudėties kitimas 

kaip atsakas į fotostresą 

žalumyninėse daržovėse  

 

50.  Giedrė Samuolienė 

tel. 8 37 555476,  

el. p. g.samuoliene@lammc.lt 

Aplinkos veiksnių poveikis 

ankštinių augalų fiziologiniams 

rodikliams 

 

51.  Giedrė Samuolienė 

tel. 8 37 555476,  

el. p. g.samuoliene@lammc.lt 

Šviesos kokybės įtaka 

šiltnamiuose auginamų 

daržovių daigų kokybei 

 

52.  Giedrė Samuolienė 

tel. 8 37 555476,  

el. p. g.samuoliene@lammc.lt 

Fotofiziologiniai efektai 

fitocheminių junginių kiekiui 

vaistiniuose augaluose 

 

53.  Giedrė Samuolienė 

tel. 8 37 555476,  

el. p. g.samuoliene@lammc.lt 

Nitratų asimiliacijos ir 

fotosintezės procesų sąsajos 

žalumyninėse daržovėse: 

šviesos ir kitų aplinkos 

veiksnių efektai 

 

54.  Virginijus Feiza 

tel. 8688 87249, 

el. p. virginijus.feiza@lammc.lt 

 Dirvožemio kvėpavimo tyrimai 

skirtingose žemėnaudose 

rudžemiuose ir balkšvažemiuose 

55.  Jonas Volungevičius 

tel. 8 682 15520, 

jonas.volungevicus@lammc.lt 

Žemės dirbimo poveikis 

Vidurio Lietuvos agrarinių 

teritorijų dirvožemio dangos 

kokybei 

 

56.  Jonas Volungevičius 

tel. 8 682 15520, 

jonas.volungevicus@lammc.lt 

 Vidurio Lietuvos išplautžemio 

diagnostika ir jo sukultūrinimo 

vertinimas 

 


